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RESUMO: Este estudo visa à análise da identificação e caracterização do perfil 
socioeconômico do adolescente autor de ato infracional na Unidade Educacional de 
Internação de Três Lagoas-MS, no início do mês de Janeiro de 2006, em especial, o 
destaque à sua escolarização. A reflexão está em torno do relacionamento 
intrínseco entre a ciência do Direito e a Educação, pois os motivos determinantes 
que levaram estes adolescentes adentrar no mundo da delinqüência, nada mais são 
que uma sincronização de fatores, entre fragilidade institucional, desestruturação 
familiar e baixa escolarização.  
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A falta de informação, conscientização e fraternidade denotam o descaso que 
a sociedade geralmente demonstra ao levantar o assunto acerca do adolescente 
autor de ato infracional. Na busca de dirimir a hostilidade e o desprezo que 
adolescentes autores de atos infracionais vivenciam, o relacionamento intrínseco 
entre a ciência do Direito e a Educação, são por demais necessárias, uma vez que 
podem constituir manifestações de pensamento e possibilidade de ressocialização.  

O objeto focal do presente estudo buscou identificar e caracterizar o perfil 
socioeconômico do adolescente autor de ato infracional da Unidade Educacional de 
Internação de Três Lagoas-MS, sendo a coleta de dados realizada no período de 
Janeiro de 2006. E assim, propunha dar ênfase no grau de escolarização. 
De fato, conhecer o perfil, a condição social anterior que o marginaliza, não pode ser 
ignorada no instante da ressocialização.   

A área experimental norteou-se através dos adolescentes autores de ato 
infracional da UNEI de Três Lagoas, uma unidade masculina, com dezenove sujeitos 
alvos. 

Por meio do método qualitativo e quantitativo, a coleta e a análise foram 
realizadas com a técnica de: levantamento de dados, embasados na metodologia de 
Souza (2006), conjuntamente com uma análise comparativa com a metodologia de 
Adorno (1996), ou seja, entre adolescentes do município de Três Lagoas/MS e 
adolescentes no município de São Paulo/SP.  

Conforme Silva (1999, p. 116), (...) o perfil é apenas um traço, um desenho 
esboçado de uma realidade que com certeza é muito mais abrangente do que 
qualquer explicação teórica.  

  



[...] em 2004, 4,3 milhões de crianças, uma em cada seis 
nascidas vivas, morrem antes dos 5 anos de idade, 
somente nos países menos desenvolvidos, embora os 
menores de 5 anos dos países menos desenvolvidos de 
idade representam apenas 19% dos menores de 5 anos 
do mundo, eles representam mais de 40% de todas as 
mortes de menores de 5 anos. Entre aqueles que vivem 
até alcançar a idade escolar, 40% dos meninos e 45% 
das meninas não freqüentarão a escola. Entre aqueles 
que iniciam a educação primaria, mais de um terço não 
alcançara a 5º serie, e aproximadamente 80% de todas 
as crianças com idade de freqüentar a educação 
secundária ficarão fora da escola. (UNICEF, 2004).   

 
Os dados levantados pela UNICEF, ratificam a ausência ou precariedade no 

acesso e permanência da classe infanto-juvenil nos bancos escolares, por outro 
lado, a constatação não difere do perfil dos adolescentes autores de ato infracional 
dessa unidade de internação, uma vez que, no presente estudo demonstrou-se 
através da análise realizada entre os sujeitos alvos, que além de estarem na 
camada mais pobre da sociedade, são atingidos também pela inoperância do 
sistema público de ensino. 

No grupo utilizado, foi constatado que 89% dos adolescentes estão cursando 
o ensino fundamental, entretanto, todos os internos já possuem idade para estarem 
cursando o ensino médio e até nível superior, o que não acontece na unidade, pois 
apenas dois adolescentes, ou seja, 11% cursam o ensino médio. 

Por sua vez, oportunidade de ingressar na escola, tais adolescentes tiveram, 
porém, o ingresso não foi efetivado, ao ponto, de garantir a permanência, já que, 
ingressaram com cinco, seis e sete anos, (82% dos internos), ou seja, dentro do 
padrão infantil de escolaridade e apenas 6%, dos inquiridos começaram a estudar 
com doze anos.  

Nesse sentido, os adolescentes analisados por Adorno, no município de São 
Paulo, diferem dos adolescentes analisados em questão, já que, no município de 
São Paulo há uma maior percentagem cursando o grau médio, para o pesquisador 
esses dados significaram, “(...) essa diferença percentual pode estar sinalizando a 
participação de adolescentes de classes mais favorecidas nas infrações praticadas”.  

No estudo específico comprovou-se que a relação entre influência hereditária 
e precariedade na educação estão intrinsecamente ligadas, haja vista que o grau de 
escolaridade dos pais é semelhante a dos internos, pois a maioria dos pais fizeram 
apenas o ensino fundamental, apenas (dois) pais terminaram o ensino médio, (dois) 
pais são analfabetos e o restante dos internos não sabem o grau de escolarização 
dos pais.  

Assim, os dados quantitativos revelaram no estudo, uma grande 
preocupação, ao revelar o insucesso escolar desses jovens, por esse motivo, a 



necessidade de analisar o perfil socioeconômico dos adolescentes se faz relevante, 
com intuito de caracterizá-los, para adentrar no contexto da sua ressocialização. 

O Estatuto do adolescente em seu artigo 2º estabelece que a medida sócio-
educativa de internação cabe somente aos adolescentes entre doze e dezoito anos 
e, excepcionalmente, aos entre 18 e 21 anos.  

Para Adorno a idade é importante fator de integração ao mundo do crime, 
sobretudo do crime organizado. 

 
Não houve mudanças significativas na distribuição da 
delinqüência juvenil segunda faixas etárias observadas. 
Tanto no primeiro (1988-91) quanto no segundo período 
(1993-96), constata-se maior concentração de infratores 
no grupo etário de 16-17 anos. Esse grupo corresponde 
respectivamente a 48,80% e 51,50% do total dos 
adolescentes infratores. (1999, pág. 32). 

 
No ambiente do presente estudo, a faixa etária entre dezesseis e dezessete 

anos, obtém-se um índice de 63%. Sendo, na faixa etária dos dezoito aos vinte 
anos, apresenta um índice menor em virtude da maioridade penal, pois, são 
liberados do cumprimento da medida sócio-educativa ou sofrem progressão de 
regime para liberdade assistida. 

O ato infracional não está simplesmente em constatar atos acometidos por 
adolescentes violentos, que enfrentam a própria morte, pois tais atos são 
conseqüências de um processo de exclusão social, pois há falta de amparos 
institucionais e da própria comunidade, visto que a estrutura formada entre escola, 
lazer e amparo dos pais, não são concretizadas. 

O apoio familiar é de suma importância na reestruturação pessoal, na 
recuperação e na sua superação, no intuito de salientar a organização familiar, foi 
fundamental observar na pesquisa que 89% dos internos recebem o apoio familiar, a 
mãe é a campeã em assistência, tanto afetiva quanto financeira, com 45%, seguida 
pelo pai com 20% e dos avós com 17%.   

 
É dever constitucional da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, (...), à liberdade e consciência 
familiar e comunitária (...). (MORAES, 2003, pág. 684). 

 
Entre os adolescentes estudados por Adorno e os adolescentes estudados 

por Souza, constatou-se na presente análise que os internos do município de Três 
Lagoas começaram a trabalhar desde cedo, revelando que 21% exerciam atividade 
como servente de pedreiro, outros 21% em carvoaria, 11% em fazendas e 26% em 
atividades como ajudante de pintor, carpinteiro, serviços gerais e 16% de ociosos 
total, somente 5% estudava antes da internação. 



Já no município de São Paulo, a atividade ocupacional e a delinqüência estão 
ligadas, uma vez que, o foco da análise se dá para os adolescentes inativos.  

 
Entre os estudantes, a maior concentração é para as 
lesões corporais (23,20%), para direção não habilitada 
(11,80%) e para tentativa de furto (11,30%), comportam-
se assim à semelhança dos adolescentes ocupados. Em 
contrapartida, entre os não-estudantes, a maior 
contribuição é para o roubo (25,90%) e para o furto 
(25,50%). Neste particular, comportam-se os 
desempregados. É, por conseguinte, no domínio da 
atividade ocupacional que a clivagem de classe parece 
exercer maior influência no comportamento da 
delinqüência juvenil. (ADORNO, pág. 44). 
 

Há de ressaltar que a relação entre os adolescentes de Três Lagoas e de São 
Paulo ambos aprenderam a conviver desde cedo a ocupações mal remuneradas, as 
quais não se exigem quaisquer qualificações, e possivelmente a ausência na busca 
de capacitações, a falta de vínculo formal com o mercado de trabalho, estimulam a 
entrada dessa classe à delinqüência, e por fim como salienta Adorno (...), portanto, à 
primeira vista, há forte tensão entre esses dois universos, o do trabalho e do crime, 
tudo leva a crer que o aumento da inatividade possa ser estímulo à inserção no 
mundo da delinqüência juvenil.   

Compreender os motivos determinantes que levaram esses jovens a 
criminalidade requer uma análise mais criteriosa entre o ambiente que os mesmos 
estão inseridos, com a realidade de um país subdesenvolvido. 

Nesse sentido, o resultado analisado na presente pesquisa, delimitou-se em 
levantar questionamentos quanto ao perfil desses adolescentes, pautados por um 
processo de exclusão e formados por um contexto que reflete para esses jovens um 
futuro nada promissor.  

 Observando há necessidade de diferenciá-los e sustentando que os atributos 
entre idade, escolaridade, estrutura familiar e atividade ocupacional ligados entre si, 
tornam uns mais propícios que outros a buscarem o mundo da delinqüência. 

Sendo que em ambos os municípios analisados em questão, a presente 
análise verificou-se que não há uma diferenciação significativa no perfil dos 
adolescentes, uma vez que, são grupos de baixa renda, provenientes de uma família 
desestruturada, com baixa escolaridade e consequentemente refletem o seu nível 
escolar em atividades ocupacionais informais.  

Com o apoio de programas de atendimento ao adolescente, a organização de 
atividades pedagógicas que tenham como objetivo a educação e a 
profissionalização, meios esses adequados à construção de sujeitos cidadãos. 

Muitos entendem que a redução da maioridade penal com um maior 
recrudescimento do tratamento ao jovem infrator seria um dos meios mais 



adequados para conter o aumento desenfreado da criminalidade, porém, somente 
intensificaria a exclusão social.  

É premente que olhares voltem se para a educação desses sujeitos alvos, e 
que esses olhares sejam críticos, com o fito de se transformarem em ações que 
possibilitem o desenvolvimento em direção a formação de sujeitos de direito, haja 
vista, que a escolarização além de ser o meio ao combate a criminalidade é também 
o meio eficaz para a ressocialização desses jovens.  

Não a dúvida que o adolescente necessita de amparo tanto institucional como 
familiar, tendo a educação como o pilar, por se tratar de instrumento eficaz para 
garantir a prevenção da criminalidade, como também é o único instrumento 
adequado para se alcançar a ressocialização de adolescentes autores de atos 
infracionais.  

Nesse universo, a individualização possibilita a reavaliação de conduta e sua 
recuperação para inserí-lo novamente na sociedade, a análise do perfil é apenas 
retalhos de uma rede, onde o fim ressocializador é o almejado pela medida sócio-
educativa. 
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